
 البرمجة الرٌاضٌة
 «الخطٌة»





   الرٌاضٌات
 ٌتعاطى علم هو الرٌاضٌات

  مع

  األولى بالدرجة األعداد*

 الكمٌات*

   الممادٌر*

   الوحدات*

   الرٌاضٌة العملٌات*

   البٌانات تمثٌل طرق*

 . وتحلٌلها الهندسٌة األشكال*



 رٌاضٌات فً حٌاتنا ال
 الفرج بعدها ٌأتً المصٌبة بعد المصٌبة*

 

ف أن البُد المجهول*    ٌُعرَّ

 

 المستمٌمة كالخطوط حٌاتنا فً الفرص بعض*

 . واحدة مرة تأتً

 

 

 أي إلى طرٌمكم فً ونبٌهٌن حذرٌن كونوا*

 إلٌه تذهبون هدف

 

السالب مع السالب موجب *  

 

المجهول*  

 

الخطوط المستمٌمة عندما *

 تتماطع لن تتماطع مجددا  

 

الخطأ فً حل المعادلة *    

                                     



 أهمٌة الرٌاضٌات فً حٌاتنا 

 أجهزة

 الحاسب
المهندسٌن  صلواتنا

وعمال 

 البناء



ما مدى معرفتكم بالبرمجة 

 الرٌاضٌة؟

 



 المعنى الواضح للبرمجة 

 :الرٌاضٌة 

 عن التعبٌر على المدرة فً فٌها الفن ٌتمثل وعلم فن هً

  بالنسبة جٌدا   تحدٌدا   محدد رٌاضً نموذج فً الكفاءة مفاهٌم

 الطرائك اشتماق فً فٌتمثل العلم ،أما معٌن نظام أو لمولف

 . الرٌاضً النموذج هذا لحل الحسابٌة



استخدامات البرمجة 

 الخطٌة 

 



 اتخاذ أي قرار على مرحلتٌن

1 

2 

 صٌاغة المسألة وفك عاللات رٌاضٌة 

 «النموذج الرٌاضً»

حل النموذج الرٌاضً والبحث عن أفضل الحلول 

 وتطبٌمها على المشكلة الحمٌمٌة 



 البرمجة الرٌاضٌة 

Mathematical programming 

 الرٌاضٌة البرمجة مسألة إن

 عن البحث– عام بشكل تعنً

 أو صغرى) المثلى المٌمة

 ٌضم جبري لتابع ( عظمى

 هذه تخضع ، متغٌرات عدة

 من لمجموعة المتغٌرات

 مساوٌات صٌغة تأخذ المٌود

 . متراجحات أو



 البرمجة الخطٌة 

Linear Programming 

1 

2 

3 

4 

ً ومهم ٌساعد متخذي  هً أسلوب أساس

المرار على اتخاذ لرارات صحٌحة وبطرٌمة 

 علمٌة 

البرمجة الرٌاضٌة هً بدورها جزء من 

موضوع أكثر شمولٌة ٌسمى بحوث العملٌات 

أو البحث العملٌاتً التً تتعلك جمٌعها 

بمسائل التنظٌم واإلدارة ومسائل النمل 

 والزراعة والصناعة وما إلى ذلن  

تُعد مسائل البرمجة الخطٌة جزءا  من مسائل 

البرمجة الرٌاضٌة التً تشمل الخطٌة منها 

 والالخطٌة 

البرمجة الرٌاضٌة الخطٌة هً مسألة تفضٌل 

وٌُمصد هنا بمسائل التفضٌل تلن المسائل 

الرٌاضٌة التً تبحث عن تعظٌم أو تملٌل دالة 

خطٌة موضوعة إلى ممٌدات رٌاضٌة « تابع»

 خطٌة أٌضا  



 البرمجة الخطٌة بواسطة العالم 

G-Stiegler 

 «البرمجة» معنى

 «خطٌة» معنى

 

 من كثٌر حل فً المهمة الوسائل إحدى الخطٌة البرمجة تعد

 تطبٌمها ازداد ولد والعسكرٌة واإللتصادٌة اإلدارٌة المشاكل

 تطوٌر على ساعد الذي التمنً للتمدم نظرا   األخٌرة اآلونة فً

 . البرمجة مشاكل حل فً المستخدمة اإللكترونٌة الحاسبات

 



 العناصر األساسٌة لصٌاغة نماذج 

 :البرمجة الخطٌة 

1 

2 

3 

4 

 تحدٌد الهدف 

تحدٌد البدائل 

 تحدٌد المٌود  المختلفة  





𝒇(𝒙+𝒚)=𝒇(𝒙)+𝒇(𝒚) 
 

)𝒇 a𝒙)=a𝒇(𝒙) 

∀𝒙, 𝒚 ∈ 𝑹𝒏 

∀𝒙 ∈ 𝑹𝒏 ,𝒂∈ 𝑹  







 :عناصر البرمجة الرٌاضٌة 

1 

2 

3 

 المعادلة الخطٌة  4

مسألة البرمجة 

 الخطٌة  

 المتباٌنة الخطٌة 

4 

 الدالة الخطٌة 



 :مسائل البرمجة الخطٌة 

1 

2 

 “ Objective Function“دالة الهدف 

 المٌود 

 لٌد اإلشارة  3



Maximize z = 2𝒙1 + 3𝒙2 

Subject to  𝒙1 + 𝒙2 ≤ 6 

                 

                  2𝒙1 + 3𝒙2 ≤ 4 

𝒙1, 𝒙2 ≥ 0 



 مسألة البرمجة الخطٌة  

 



مسائل ٌمكن حلها 

 باستخدام البرمجة الخطٌة  

 



مسائل تملٌل 

 التكلفة
 مسائل اإلعالنات مسائل اإلنتاج

 مسائل التوظٌف مسائل النمل

1 2 3 

4 5 



صٌاغة مسائل البرمجة 

 الخطٌة  

 



خطوات صٌاغة مسائل 

 :البرمجة الخطٌة 

1 

2 

 تحدٌد متغٌرات المرار 

 تحدٌد دالة الهدف 

 تحدٌد المٌود  3



 :مثال على صٌاغة مسائل البرمجة الخطٌة
 ، الخطٌة البرمجة كتب :هما الكتب من نوعٌن بطباعة مطبعة تموم

 3 الخطٌة البرمجة لكتاب الورق تكلفة ، خطٌة الغٌر البرمجة وكتب

 البرمجة كتاب ٌستهلن ، رٌاالت 4 خطٌة الغٌر البرمجة ولكتاب رٌاالت

 غٌر البرمجة كتاب وٌستهلن ، رٌاالت 8 تكلفتها الحبر من كمٌة الخطٌة

 20 األول الكتاب من المطبعة ربح , الحبر من رٌاالت 10 الخطٌة

 الورق من كمٌة المطبعة ،وتملن رٌاال   25 الثانً الكتاب ومن رٌاال  

 . لاير 400 بمٌمة الحبر من وكمٌة لاير 200 بمٌمة

 عدد تحدٌد طرٌك عن ممكنة ربح كمٌة أكبر لتحمٌك المطبعة تهدف

 كمسألة المسألة لهذه مناسبة صٌاغة ،أوجد نوع كل من األمثل الكتب

   ؟ خطٌة برمجة





 حل مسائل 

 :البرمجة الخطٌة 

1 

2 4 

 طرٌمة الرسم

طرٌمة 

 السمبلكس 



 لكمشكراً 

 للتواصل واالستفسارات 

   meelaant@: توٌتر 


